




YAZAN: 

Alp Gökalp
RESİMLEYEN: 

Onur Karadağ

ü 
AV

AZI ÇIKTIĞI KADAR BAĞIRDI:



ü Avazı Çıktığı Kadar Bağırdı: Noktalarım Olmadan Ne Yapacağım?

© Can Sanat Yayınları A.Ş., 2021

Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak

kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı izni

olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz.

ISBN 978-975-07-4919-3

1. Basım: 2021

2. Basım: 2000 adet, Kasım 2022

Resimleyen: Onur Karadağ

Yayın Koordinatörü: İpek Şoran

Editör: Mehmet Erkurt

Yardımcı Editör: Ceylin Aksel

Son Okuma: Mustafa Aydın

Kapak Tasarımı: Lom Creative (www.lom.com.tr)

Kitap Tasarımı: Lom Creative (www.lom.com.tr)

Tasarım Uygulama: Güldal Yurtoğlu

Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş.

Yayıncı Sertifika No: 43514

Maslak Mh. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza No: 9/25 Sarıyer, İstanbul

Telefon: (0212) 252 56 75 - 252 59 89 Faks: 252 72 33

cancocuk.com  cancocuk@cancocuk.com

Baskı ve Cilt: BPC Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sertifika No: 48745; Adres: Osmangazi Mah.

Mehmet Deniz Kopuz Cad. No:17/1 Esenyurt, İstanbul

Bu kitabın ilk beş baskısı Redhouse Kidz (SEV Yayıncılık) tarafından, Burcu Ünsal Çeküç’ün editörlüğünde yapılmıştır.

Beni saygılı, nazik, iyi niyetli, sevecen 

bir birey olarak yetiştiren anneanneme. 

Yolda biraz hasara uğradım ama 

öğrettiklerini uygulamaya devam 

ediyorum.



Bundan çoook uzun zaman önce, insanlar konuştuklarını 
unutmamak ve konuşamadıklarını paylaşmak için yazmaları 
gerektiğini keşfettiler. Fakat nasıl yazı yazılacağını 
bilmiyorlardı.

İşte tam o sırada, dünyaya en yakın bulutta yaşamlarını 
sürdüren harfler, insanlarla iletişime geçti.
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Alfabe Bulutu’nun ileri gelenleri, insanlara beraber çalışmayı 
teklif etti. İnsanlar yazmak için Bulut’taki harflerden, 
noktalamalardan, işaret ve sembollerden destek alacak, 
böylece Alfabe Bulutu’nda yaşayanlar hem kendilerini daha 
önemli hissedecek, hem de dünyayla ticaret yapacaklardı.

Alfabe Bulutu sakinlerinin görünürde dünya üzerindeki 
canlılardan bir farkları yoktu. Onlar da nefes alır, 
bulundukları bölgeye göre farklılaşır, gelişir ve çoğalırlardı. 
Gözünüzün önünde bir şeyler canlanmasını istiyorsanız, 
yandaki çizime bakabilirsiniz:
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Harfler, dünyayla 
ilişkilerini hep uzaktan 
sağladılar. Eskiden 
telgraf ve mektupla, 
şimdi ise internetle...

Bu karar karşılıklı 
verildiği için hiçbir 
zaman Alfabe 
Bulutu’na dünyadan 
bir keşif aracı 
gönderilmedi. 
O yüzden Alfabe 
Bulutu’nun coğrafyası 
hakkında tam olarak 
bilgi sahibi değiliz. 
Ama bize anlattıkları 
kadarıyla yandaki 
gibi bir şey olması 
gerekiyor:
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Alfabe Bulutu’yla dünya arasındaki en önemli fark, 
Bulut’ta yaşayanların attıkları her bir adıma dikkat 
etmek zorunda olmalarıydı.

Alfabe Bulutu’nun sakinleri, bir mekanizmanın çarkları 
gibi birbirlerine bağlı çalışırdı ve yaşadıkları en ufak bir 
problem, gözden kaçırdıkları bir yanlışlık, unuttukları 
küçücük bir ayrıntı, dünyada onarılması çok güç bir 
soruna yol açardı.

İşte bu seride okuyacaklarınız, attıkları adımlardan 
birine dikkat etmeyen bazı Bulut sakinlerinin hikâyeleri...

I
B, evinin kapısını çekti ve koşmaya başladı. Böyle güneşli 
ve aynı zamanda sonbahar melteminin hissedildiği serin 
sabahları çok severdi. Bu hava hem yeni bir mevsimin 
habercisi, hem de yazın sona erdiğinin belirtisiydi.
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Yaz aylarını sevmezdi B ve bunun tek bir nedeni vardı: 
Yazlık giysiler...

Kendisini bildi bileli dış görünüşüyle sorunu olan B için 
en çekilmeyen giysi türü yazlık giysilerdi. Kışın kazak ya da 
palto giydiğinde kendini istediği gibi kamufle edebilirdi, 
ama tişörtle ya da şortla öyle mi? Çözümü hep en büyük 
boy beden yazlıkları almakta bulur, onları giydiğinde bile 
üstünde çekiştirir çekiştirir yine de rahat edemezdi.
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